Oslavy 110. výročí SDH Hvozdec a Setkání rodáků
V sobotu 8.9. 2012 se ve Hvozdci slavilo –místní hasičský sbor si připomínal 110 let od
svého založení a zastupitelstvo obce se rozhodlo spojit tuto významnou událost se setkáním
rodáků Hvozdce a Mrtníka, jejich rodin a přátel.
Této zářijové sobotě předcházely několikaměsíční přípravy, a opravdu celá obec byla
upravená, podařilo se i rekonstruovat místní rozhlas a restaurovat boží muka v Mrtníku, vše
za přispění dotací Středočeského kraje. V neděli se navíc v nrtnickém kostelíku konala poutní
mše svatá.
Hasičské oslavy začaly průvodem k pomníku padlých a položením kytice. Následovala
slavnostní schůze za účasti všech sborů okrsku i zástupců okresního výboru. Zde byli za
dlouholetou činnost vyznamenáni členové sboru Václav Plecitý, Jaroslav Hůrka a Josef Ungr
a za práci s mládeží či reprezentaci v požárním sportu byli odměněni Jiří Hůrka, Petra
Ernestová a Lukáš Plecitý. Z rukou starosty Zdeňka Mottla hasiči obdrželi nový prapor a
v jeho vystoupení nechyběla slova chvály.
Ale to už se sál Společenského klubu začal plnit občany i rodáky Hvozdce a Mrtníka, kteří se
sjeli zblízka i daleka, např. z Českých Budějovic, Plzně, Písku či Hranic u Aše..Po letech se
poznávali ti, co spolu chodili do školy , zažívali dětská dobrodružství, první lásky,
tancovačky, první kroky do zaměstnání, ale čas je zavál jinam.....Po úvodním setkání začal
odpolední program v areálu Na Drahách – místní hasiči spolu s kolegy z okrsku předvedli
dálkovou dopravu vody a hašení požáru, členové SDH Zbiroh upoutali mnoho diváků při
ukázce vyprošťování osob z havarovaného auta. Následovaly ukázky požárního sportu
v podání hvozdeckých mladých hasičů, žactva i smíšeného dorostu, který předvedl požární
útok a upoutal přítomné děti, takže si rády vše vyzkoušely. Mohly se také vydovádět ve
skákacím hradu. Na pódiu se mezitím připravila strašická Pohodovka . Její písničky si s ní
notovala většina přítomných a tříhodinový koncert utekl neuvěřitelně rychle a přinesl
opravdu pohodovou náladu. Přerušily jej, ovšem plánovaně, jen pohledné hořovické
mažoretky.
Večer pak patřil skupině Dynamit a taneční zábava pod širým nebem trvala do pozdních
večerních hodin. Celá akce se vydařila nejen díky krásnému téměř letnímu počasí, ale
poděkování patří všem, kteří celou akci podpořili,ať už finančně či službami – firma AVE,
Buzuluk Komárov a.s., Fond kultury a obnovy památek Středočeského kraje, firma Nowaco,
paní Zuzana Sokolová, Prádelna Hvozdec ,SDH a Klub žen Hvozdec a Dohlížecí výbor
Jednota.
Snad se alespoň trochu vyplnil záměr zastupitelstva obce- uspořádat odpoledne, které všechny
přítomné obohatí, setře prach z jejich vzpomínek , přinese setkání s rodnou obcí a dobrými
lidmi a bude pohodovým dnem v dnešním uspěchaném světě.
Zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří se oslav zúčastnili , ať už současní občané nebo rodáci
– u nich si však ceníme, že často vážili cestu z velké dálky. Tím že jste přišli, a často i se
svými dětmi, životními partnery a přáteli, jste nám jako zastupitelům dodali chuť a energii do
další práce a přesvědčení, že politika na komunální úrovni má opravdu smysl.

